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SPRAWOZDANIE z BADAŃ NR sB/148341t12t2o'.l9

objaśnienia:

A - metodyka akredytowana

Miejsce Wykonania badań: TE - tereni Ps _ Pszczyna
Wartości Wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) ozna1ząą uzyskanie lvyniku poniżej dolne'i granicY oznaczalności metody.

Niepewność metody badań fizyko_chemicznych określono jako niepewnośó Íozszerzoną. Wspólczynnik rczszeÍzenia k=2; poziom ufności 95%.

Niepewnośó rozszetzoną podano dla analizy'
Autoryzował:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Działu Analiz Nieorganicznych
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------ Koniec dokumentu ----

Pszczyna 2019-12-30

oznaczany paľametr Jednostka ldenýfikacja metody
badawczeJ
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Wyniki badań
Lokalizacja punktu poboru

Numer laboľatoryjny pľóbki Niepewnośó
rozszenzona

t
o
ŃřI
JPiezometr P2

021938112t2019
pH PN-EN ISO 10523:2012 ( ') TE 7.5 Ł0,2

Poziom lustra wodv m o.o.t. KJ-r-s.7-2 (A) TE 0,70 r0,1 0

Przewod noŚć elektryczna
wlaściwa (PEW) w temp. 20"C

pS/cm PN-EN 27888:'1999 (A) TE 293 Ł44 MW

Chrom Nl) mq/l PN-EN ISO 23913:2009 (A) PS < 0,0'ĺ0

olów íPb) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) PS < 0,001 IVW

Kadm (Cd) mq/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 (A) PS < 0,00030

MiedŹ (Cu) mg/l PN-EN so 17294-2.2016-11 (A) PS 0,0039 r0,0004 MW

Cvnk (Zn) mq/l )N-EN SO 17294-2:2016-11 (A) PS < 0,050

Rtęć (Hg) mg/l )N-EN

\p1:20

so 12846.2012:

6-07 (A)

PS < 0,000050 MW

ogólny węgiel organiczny
(owo)

mg/l )N-EN '1484:1999 (A) PS 6,8 t'!,4 MW

Suma wielopierścieniowych
węglowodorów aľomatycznych
í\^^^/A)

rg/l a.,_,-u.o-''aa ľlu (A) PS < 0,036 MW

Norma/procedura badawcza Data, weÍsja i/lub inÍormacje dodatkowe

KJ-l-5.4-1 3C("') Procedura Badawcza Wersja 02 z dnia 08.01 .20'l9; Suma WWA jako suma stęŻeń związkóW:

benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(ah)antracen, benzo(ghi)perylen,

in.]énr('l ) 3-Ô.|\niren

KJ-t-s.7-2 Procedura Badawcza wersia 05 z dnia 20.01.2015

Niniejszy dokument został wystawiony ugodnie z ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług (oWŚU stanowią element ofeńy, dostępne są na stronle:

odszkodowań i jurysdykcji zawarte W oWŚU'
Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym W niniejszym dokumencie' zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Z|eceniodawcą i Według Jego wskazówek' jeśli

takowe zostaly podane. sGs Polska Sp' z o'o' ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcąi niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązkóW

wynlkających z zawańych porozumień'

Wszelkie nieautoryzowane Zmiany niniejszego dokumentu' podrabianie i íalszowanie jego lÍeści' formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu W śWietle prawa.

Dokument może być wykorzystyrvany i kopiowany W całości' kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badań i pomiaróW zestawioné w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku' 9dy w dokumencie zaznaczono, że próbki

Zostały pobrane przez przedstawiciela zleceniodawcy, sGs Polska sp' z o.o' nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenĺe' sposób pobrania i reprezentatywnośó próbki.
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sPRAWozDANlE z BADAN NR sB/í4834211212019

Zleceniodawca lD:164í8

Międzygminny Zakład Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Janczyce 50
)7-ąą2 Rańknrłlico

Podstawa realizacii

Umowa z dnia 2018-12-27 nr 1412018, numer systemowy: 1900'ĺ069

obszar badań: obszar regulowany prawnie

Cel badań: dla potrzeb potwierdzenia zgodnoŚci z wymaganiami

opis próbek
Nr laboratoryjny

rřóbki
Miejsce poboľu / etykieta

'lo.ańiôalawtv

Próbka:

o2't939112t2019 ZUOK w Janczycach
Piezometr P3

Woda podziemna

Nr laboľatoryjny
próbki

Dane zwiazane z pobieľaniem pľóbek

Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

021939t'.t2t2019 2019-12-20 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-1 1:2017-10 (A)

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data ľejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badań Data zakończenia badań

2019-12-21 2019-12-21 2019-12-27

Uwaoi
stan prÓbki W chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zaslrzeŻen.
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NĺP. j8600o5608
Loboretcrltlm śľodowiskowe

.- t-nv;lon;l]unt, Health & SaÍoĘ
43-20(' Pgzcr\'na, ul. Cicszyńská 52a

lcl. 32 .ĺ4s250o; taxi 32.í472072
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Sporządził:
mgr inż. Laura Trzońska

specjalista ds. projektów środowiskowych

Lokaliżácie:l.
li
lu
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oryginal potwierdzony własnoręcznym podpisem

l Laboretoriĺ:

I 
o.r..rno 43.200, cieszynska 52a

I 
Pilá 64 920, Ná Leszkowie 4

I Dzialdowo l3 200. Hôllerä 35

I lezajsł 37-3oo, Wiel.8wlce 874

I *ww.pt.sgs.com

Pszczynd

PoŻnôń

L€ź3isk

Saczeoin

t 148 32 449 2500

t ł48 32 449 2500

t +48 32 449 2500

t +48 32 449 2500

t +4€ 91 421 3517

43-200, cieszyń5ko 52a

60€89, obotnicka 330

54'424, l/uchoborska 18

37-300, Wierzawice 874

70-66l, Gdańska 16 B

I +48 32 447 2072

t/f ł48 61 820 403]

I +4871 3587562
í +48 17 241 l391

í +48 91 42ĺ 3517

Member oĺ the sGs Group {sGs sA)

NlP 586-000-56-08, flEGoN ooo144259, sąd BejoDowv dla M' st' W,]rsŻawy w Wal5!Jlvił, Xll WYdriál Go5po(l.lrcŻV Kraiolve{]o ĺleicstri sądowego ní Kns 0000027334
Kôĺ)itnł zak|ddowy 27 167 800,00 /l
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SPRAWOZDANIE
Pszczyna 2019-12-30

z BADAŃ NR sB/ĺ48342l12t2o19

oznaczany paÍametr Jednostka ldentyÍikacja metody
badawczej
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Wyniki badań
Lokalizacja punktu poboru

Numer laboratorvinv Dróbki Niepewnośó
rozszerzona

o
ä
Nřo
JPiezometr P3

021939t12t2019
PH 'N-EN ISO 10523:2012 (A', TE 7,4 r.0,2 IV]W

Poziom lustra wodv m p.p.t. (J-t-5.7-2 (A) TE 't,00 r0,10 MW

Przewodność elektryczna
właściwa (PEW) w temp. 20'C

pS/cm PN-EN 27888:'1999 (A) TE 480 t72 IVIW

Chrom Nl) ĺq/l PN-EN ISO 23913:2009 (A) DO < 0,010
ołÓw (Pb) Tq/l PN-EN tSO 17294-2.2016-11 (A) PS < 0,001 IVW

Kadm (Cd) nq/l PN-EN tSO 17294-2.2016-11 (A) PS < 0,00030
MiedŹ (Cu) no/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) PS 0,0039 Í0'0004 MW

Cvnk (Zn) nq/l PN-EN tSO 17294-2.2016-11 (A) PS < 0,050
Rtęć (Hg) mg/l )N-EN ISO 12846:2012:

\p1:2016-07 (A)
PS < 0,000050 IVW

ogólny węgiel organiczny
(owo)

mg/l PN-EN 1484:1999 (A) PS 10,4 t2,1

Suma wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych
í\^^^/A)

ľg/l
^r-'-u.o-,a" 

ĺ'''' (A) PS < 0,036 MW

Norma/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

KJ-l-5.4-1 3C("') Procedura Badawcza Wers.ja 02 z dnia 08.01.2019; suma VWVA jako suma stężeń związków'.

benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten' benzo(a)piíen, dibenzo(ah)antíacen' benzo(ghi)perylen'

indeno(1,2,3-cd)piren

KJ-l-s.7-2 Procedura Badawcza wersia 05 z dnia 20.O1.2O15

objaśnienia:

A - metodyka akredytowana

|\łiejsce Wykonania badań: TE - terěn; Ps _ Pszczyna
Wańoścj WynikóW badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczď]ą uzyskanie Wyniku poniŻej dolnej granicy oznaczalności metody.
Niepewnośó metody badań fizyko-chemicznych określonojako niepewność rozszerzoną. Wspďczynnik rczszerzenia k=2; poziom ufności g5%

Niepewność lozszeŻoną podano dla analizy'
Autoryzował:
MW - mgr |Magdalena Wielgos - Kierownik Działu Analiz Nieorganicznych

SGS poiska Sp. z o. o.0í.248 Warszĺwn, ul. Jaňa x"ĺň.'ňt s
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---- Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług (oWŚU stanowią element oÍerly' dostępne są na stronje.

odszkodowań i jurysdykcji zawaÍte W oWŚU.
Usługę zrealizowano w czasie i zakresie pÍzedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze zleceniodawcą i według Jego wskazówek' jeśli

takowe zostały podane' SGs Polska Sp. z o'o, ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązkóW

wynikających z zawartych porozumień'

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego lÍeści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w śWietle prawa.

Dokument może być Wykorzystywany i kopiowany w całości' kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody'
Wszystkie wyniki badań i pomiaróW zestawione W niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbék. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki

zostaly pobrane przez przedstawiciela zleceniodawcy, sGs Polska Sp. z o'o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i repÍezentatywnośó próbki'


